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بیترکس و آشنایی با بخش های مختلف آن Bittrexآموزش کار در صرافی

واقتصادزامرودنیایدرکریپتوکارنسیآنتبعبهوچینبالکفناوریظهوروتکنولوژیرشدبا
سرمایهابکهچرا.استبرخورداراهمیتبیشترینازدیجیتالارزانواعمبحث،پرداختهایفناوری
.کردربرابچندسرعتبهراسرمایهتوانمیارزها،انواعازیکهردرهدفمندالبتهودرستگذاری

همچنانکند،میتجربهکهنوسانانیتمامباکوینبیتکههستندمعتقدداناناقتصادازبسیاری
ازیاریبسکهجاییتا.شودمیگرفتهنظردرشدهرمزنگاریارزهایبهترینازیکیعنوانبههم

آنهاقطریازکهگردندمیهاییسایتدنبالبهکوین،نوعاینمستقیماستخراججایبهافراد
جلبخودبهرااریبسیتوجهدیجیتالارزدنیایدرکههاییپلتفرمازیکی.باشندداشتهتریدبتوانند
.استbittrexبیترکسصرافیاست،کرده

ارزحوزهدربایننسصرافیمثلبهترخدماتوهاقابلیتباهاییصرافیکهنماندناگفتهالبته
نپیرامونکاتتمامبهصدتاصفرصورتبهبایننسصرافیآموزشدورهدرکهداردوجوددیجیتال

.استشدهپرداختهصرافیاین

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/product/comprehensive-training-binance-and-trade-cryptocurrency/
https://omidfadavi.me/product/comprehensive-training-binance-and-trade-cryptocurrency/
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فهرست مطالب 

BITTREXبررسی بیترکس✓

کارمزد های بیترکس✓
امنیت بیترکس✓
ثبت نام✓
مزایا و معایب✓

جمع بندی✓

BITTREXبررسی بیترکس

سالهفوریدروشدهواقعآمریکاسیاتلشهردرآنمرکزیدفترکهاستدیجیتالارزصرافییکبیترکس
.داشتندوجودامروزبهنسبتکمتریهایصرافیدورانآندر.نمودآغازراخودفعالیت2014

بهراودخپلتفرمآنها.بیندمیچینبالکانقالبعرصهدرجهانیرهبرییکبعنوانراخودهنوزبیترکس
پیشروهایوهشیوامندیجیتالیهایپولکیفمبادالت،آسایبرقاجرایبهکهکسانیبرایپلتفرمیعنوان

.کنندمیمعرفیدارندنیازصنعتدر

http://www.omidfadavi.me/
https://bittrex.com/
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عرصهدرنوآوریترغیبمنظوربهکهمعنابدینکندمیکارچینبالکانکوباتوریکبعنوانهمچنینبیترکس
کهجدیدیهایرمزارزتوسعهبرایجهانسرتاسردرمختلفهایگروهوهاتیمباصنعتایندرجهانی

.کندمیهمکاریدارندراجهاندرشغلیهایموقعیتوخدماتمنابع،مدیریتتغییرپتانسیل

کشوردرواقعآنهامرکزیدفتراینکهبدلیل.استآمریکادرشدهشناختههایصرافیازیکیبیترکس
شورک.دهندمیگذاریسرمایهاجازهآمریکاهایایالتاکثرساکنآمریکاییگذارانسرمایهبهآمریکاست،

مبادالتیهایپلتفرمصاحبکشوراین.شودمیشناختهکریپتوورمزارزعرصهحاکممختلفیجهاتبهآمریکا
توسطیادگیریمیانجامجهانسطحدرکهدیجیتالارزروزانهمبادالتازبزرگیبسیارقسمتواستفراوانی
.آمریکاییمشتریانتوسطدیگرهایصرافیرویبریاشودمیانجامآمریکاییهایصرافی

نحوهوعرضهزمانقیمت،;چیستفیسبوکدیجیتالارز:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
اولقسمت-آنخرید

جدیدمبادالتیموتور

ازفهد.دهدمیارتقاراخودمعامالتیموتورکهکرداعالمخودمشتریانبهبیترکس2019سالفوریهماهدر
جدیدامکاناتبرایهموارراهیساختنهمچنینوآنپذیریمقیاسپلتفرم،سرعتافزایشبروزرسانیاین
همچنینواستیافتهافزایشسفارشاتقسمتبروزرسانیسرعتآپدیتاینبدنبال.گردیداعالمآیندهدر

میانجامقبلازسریعتربرابر20دستوراتاکنونحقیقتدر.استشدهروانتروسریعترکلیدستوراتانجام
.گیرند

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/facebook-libra-review-part1/
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نقدینگی

لحاظازجهاندربرتردیجیتالصرافی10بهرسیدنبرایامااست،مناسبصرافیایندرنقدینگیمیزان
دالرمیلیون13بهنزدیکبیترکسروزانهمعامالتیحجم،2019فوریهدر.باقیستزیادیفاصلههنوزنقدینگی
دالرمیلیون55رقمبهوکردتجربهافزایشبرابرپنجبهنزدیکمیزاناینسالهمانژوئنماهدر.شدبرآورد

مربوطآمارآخریندروداشتهشدیدافتکوروناویرویسجهانیبحرانوکنونیدوراندرارقاماین.رسیدنیز
ایگاهدرجرابیترکسنهایتا ًکهکندتجربهرادالرمیلیون25.3معامالتیحجمتوانستفقط2020مارسماهبه
لتفرمپایندرمعامالتیحجمکهگرفتنتیجهتوانمی.دادقرارمعامالتیحجملحاظازدنیاهایصرافیم94

.کندمیتجربهبزرگتریوترمتناوبتغییراتهاپلتفرمسایربهنسبت

بیترکسمعامالتینمای

ترسربقیهزانمایشانکهکنندادعاتوانندنمییکهیچودارندمختلفیمعامالتینماهایمختلفهایصرافی
درشتراکانقطه.کنیدپیداراخودمناسبودرخورنسخهمختلفمعامالتیهاینمابینازخودتانباید.است
بقهساونظرموردرمزارزهایقیمتآن،ازقسمتیحداقلیاسفارشاتآنهاهمهکهاستاینهانمااینبین

ازقبل.هستندنیزفروشوخریدهایقسمتشاملمعمولبطور.دهندمینشانشمابهراقبلیسفارشات
در.کنیدنتخاباراهستیدترراحتآنباکهاینسخهتاکنیددقتآنهانمایبهکنیدسعیصرافییکانتخاب
:کنیدمیمشاهدهرابیترکسمعامالتینمایازتصویریاینجا

http://www.omidfadavi.me/
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بیترکسهایکارمزد

بیترکسمعامالتیهایکارمزد

.گیردینمنظردرمتفاوتوجداگانههایکارمزدفروشندهوخریداربرایکههاییستپلتفرمجزوبیترکس
flatهاپلتفرماینگونهبهمعمولبطور feesمعادلیمعامالتثابتفییکبیترکس.شودمیگفتهثابتفییا
ارشاتسفاساسبردهندمیترجیحکهگذارانیسرمایهبرایمورداین.گیردمینظردرمعاملهحجم0.20%
.رسدمینظربهجذابمعامالتیکارمزدمدلیککننددستوردهیسفارشاتقسمتدرموجود

است؟بهترصرافیکدامبیتمکس؛یابایننس:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

طولدرهامزدکاراینجهانیمیانگینمیزان.استصنعتمیانگینبامطابقتقریبا بیترکسثابتهایفی
رکمتهایکارمزدسمتبهافتشاهدبیشتروبیشترامروزهاگرچه.استبوده%0.25تقریباطوالنیمدتی
صنعتاینبر%0.10کارمزدمیانگینغلبهشاهداستممکنمدتکوتاهدر.هستیم%0.15تا%0.10مانند
.باشیم

بیترکسبرداشتکارمزد

غافلماشسنگینبرداشتهایکارمزدباولیدارندخوبیمعامالتیهایفیدیجیتالهایصرافیازبسیاری
می0.0005BTCهبتقریبا ًبیترکسازبیتکوینبرداشتکارمزد.نیستاینگونهبیترکساما.کردخواهندگیر
یتکوینببرداشتکارمزدمیانگینمیزاناستآنازترپایینحتیوبازارمیانگینحددرمیزاناین.رسد

0.000812BTC.

گذاریسپردهمتد

.استرفتهگقرارانتقادموردپشتوانهبدونیافیاتارزیمبادلههرگونهامکاننکردنفراهمبدلیلبیترکس
هرچند.آنهاستدرموجودسپردهوبانکیهایحسابطریقازارزرمزخریدمعنیبهفیاتارزیمبادالت

هزارصدیباالمبالغشدمیخواستهشماازکهبوداینموارداینازیکی.داردوجودمورداینبرایاستثناهایی
فیاتمبادالتانجاماجازهتاگرفتتصمیمصرافیاین2018سالمیماهدرهرچند.باشیدداشتهسپردهدالر
Newبانکباقراردادیطیاین.کندصادرنیزرا York Signature Bankحاضرحالدر.گردیدممکن

ممکننیزمکبودجهبامشتریانیاوفروشانخردهبرایبانکیانتقاالتوپشتوانهبدونارزمبادالتامکان
.است

توانمینیزاعتباریهایکارتازاستفادهباپساینازکهنموداعالمپلتفرماین2020سالمارسماهدر
.شدخواهدکسرکارمزد%3کارتویزاطریقازگذاریسپردهبرایاما.کردگذاریسپرده

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/comparison-binance-bitmex/
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.نماییداستفادهدیجیتالارزنوابغدورهازتوانیدمیدیجیتالارزآموزشکاملدورهدریافتبرای

بیترکسامنیت

:یلدلدوبه.ایمپرداختهپلتفرماینامنیتبحثبهمقالهایندرچراباشدسوالشمابرایاستممکن

اطالعاتاین.دارندذخیرهخوددراهمیتبادیتایوشخصیاطالعاتاززیادیبسیارمقادیردیجیتالهایصرافی
دیگربسیاریومالیاتیشناسهجزئیات،شناسایی،کارتآدرس،تااسمازایگستردهبسیارطیفشاملتواندمی
.باشدموارداز

.شوندمیهارمزارزیاونقدیارزصورتبهبرداشتوگذاریسپردهشاملهاصرافیاینهمچنین

و.استمناسببسیارامنیتسطحاینکهشود،میطلقیBبیترکسامنیتسطحMozillaهایبررسیطبق
.گیردمیقرارباالتریسطحدربسیارآنهامیانگینازدیجیتالهایصرافیسایربامقایسهدر

(۹۸شهریورآپدیت)آنقیمتتحلیلوتلگرامدیجیتالارز:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

الیهینچندازکهکنندمیادعاافتخارباواستمتعهدباالامنیتآوردنفراهمبهبسیاربیترکسهمچنین
اطالعاتهمچنینوهاسپردهداشتننگهاماندربرایامنیتیهایتکنیکوهاتکنولوژیبرترینومحافظتی
.کنندمیاستفادهمشتریان

موتوراینبودناعتمادموردبیانگرکهکندپیدادستتایمآپ%99.95نرخبهتوانستهپلتفرماینهمچنین
.استمبادالتی

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/product/comprehensive-digital-currency-genius-course/
https://omidfadavi.me/product/comprehensive-digital-currency-genius-course/
https://omidfadavi.me/telegram-crypto-gram/


www.omidfadavi.me
8

و بررسی مزایا و معایب آنBittrexآموزش صرافی بیترکس 

نامثبت

بهلینکیدخوایمیلطریقازسپسوشودمیخواستهدلخواهرمزوایمیلآدرسشماازنامثبتهنگامدر:نکته
ازقبلودشمیخواستهشماازخود،حسابتأییدازپس.کنیدمیدریافتخودایمیلآدرسکردنتائیدمنظور
بهوکنیدکلیک"شرایطپذیرش"رویبرکنید،مطالعهرانامهاخالقومشیخطوخدماتشرایطاقدام،

.شدخواهیدهدایتخودحسابمدیریتتنظیمات

امنیت

Myقسمتدر ProfileزیردرAccountکهشویدمطمئنوکنیداصالحیاوواردراخودشخصیاطالعات
.اندشدهواردصحیحاطالعات

Identityشماپایینقسمتدر Verificationقسمتبهآنرویبرکلیکباوکردخواهیدمشاهدهرا
مدارکازاستفادهباراخودهویتشودمیخواستهشماازقسمتایندر.شدخواهیدهدایتهویتاحراز
.کنیدتائیدرانندگیگواهینامهیاوپاسپورتشناسایی،کارتماننددولتی

10حدودکهشویدمیهدایتدیگریصفحهبهتأییدانتظاربرایفرآیند،برایمناسبمستنداتارائهازپس
.کشدمیطولدقیقه

http://www.omidfadavi.me/
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خودمرورگردرکردنتازهدکمهرویانتظاردقیقه10ازبعدایدشدهمنتقلانتظارصفحهبهکههنگامی:نکته
.شویدتأییدانتظارزماندقیقه8-4ازبعدبایدشما.کنیدبررسیراتأییدروندوضعیتبتوانیدتابزنیدضربه

.کنیداضافهخودپولکیفبهراوجوهیمعامالت،شروعبرایاکنونهویت،احرازازپس

کنیدپرراخودپولکیف

براینظرمورددیجیتالارزهایازلیستیهمراهبهراخودحسابماندهخالصهشماپولکیفقسمتزیردر
.کردخواهیدکشفبیترکسدرصرافیواریزوبرداشت

میمشاهدهراوجوه"برداشت"یا"واریز"گزینهوکردیمتایپراکوینبیتBTCماآبیجستجوینواردر
.کنیدکلیکسبزنمادواریزرویکنیم،

اردویاوانتخابراجدیدیپولکیفآدرسخواهدمیشماازکهشودمیهدایتجدیدیصفحهبهسپس
.نکنیدرفرشراخودصفحهوباشیدصبوربنابراینانجامد،طولبهتواندمیامراین.کنید

بیتوجوهانتقالبرایکهکردخواهیددریافتخودکارصورتبهشدهتولیدپولکیفآدرسیکاتمام،ازپس
اطمیناندکنیاستفادهخودبیترکسپولکیفآدرسبهموجودتبادلپولکیفیکازآن،بهخودکوین
.کنیدوارددرستیبهراآدرسجزئیاتتمامکهکنیدحاصل

http://www.omidfadavi.me/
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رایگاندیجیتالارزدریافتنحوهوCoinpotپاتکوینآموزش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

میکنید،معاملهفیاتجفتبابتوانیدتاکنیدبارگذاریخودحساببهراخودآمریکاییدالرهستیدمایلاگر:نکته
داشتهتوجهطفق.کنیدتکمیلشود،تأییدبکشدطولمدتیاستممکنکهرادرخواستاینفرمطریقازتوانید
.باشدمیدالر1000سپردهحداقلحالتایندرکهباشید

سبیترکصرافیدرمعامالتشروعآمادهوایدکردهآمادهراخودسپردهفیات،یاکوینبیتسپردنازپس
.هستید

مبادالتمورددر

راآنکنید،میمشاهدهراMarketsبنامایزبانهبیترکس،اصلیسایتوبدرراستسمتباالگوشهدر
انتخابودخعالقهمورداررزهایجفتتوانیدمیآندرکهشویدهدایتباالتصویردرصفحهبهوکنیدانتخاب
.کنید

قیمت،ودارنمتوانیدمیکهشویدمیآوردهبازارمبادالتصفحهبهخود،نظرموردکوین/توکنانتخابازبعد
راشنمایصفحهچپسمتدرتغییردرصدباهاداراییلیستهمچنینوفروشوخریدبرایسفارشات
.کنیدمشاهده

نوعباراUSD-BTCمبادلهماحالتایندرکنید،واردخودخاصداراییبرایراخاصیمبلغتوانیدمیشما
.کردیمانتخابفرضپیشصورتبهشدهتنظیمسفارش

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/what-is-coinpot/
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bidوکنیدانتخابراخودمقدارسپس priceوکنیدانتخابشودمیبازباالازکهکشوییمنویازرا
Goodرویبرسپس til canceledکنیدکلیک.

Goodسفارش Til-Cancelled GTCزمانتاکهاستدیجیتالارزیکفروشیاخریدبرایسفارشیک
.داردادامهسفارشلغویاانقضاتکمیل،

:همچنین

Immediate-Or-Cancelسفارش IOCبایدکهاستدیجیتالارزیکفروشیاخریدبرایسفارشیک
.شودمیلغونیستتکمیلقابلبالفاصلهکهIOCسفارشازبخشیهر.شوداجرافورا 

Buyروینهایتدر Bitcoinدیجیتالزاربیترکسپلتفرمازاستفادهباموفقیتباشما.تماموکنیدکلیک
.کردیدخریداری

امنیت

احرازایبرآنازوکردهآشناآنباراخودبایدشماکهاستبیترکسدرفاکتوریدوامنیتیویژگیآخردر
.کنیداستفادهخودحساببیشترهویت

ابلیًتهایقازاستفادهمًیرودکاربهگامیچندیاگامیدوتأییدسیستًمهایدرکهگاًمهاییرایًجترینازیکی
انًکها،باینترنتیخدماتازاستفادهیاکاربریحساببهورودهنگامروًشهاایندر.استموبایلگوشًیهای

کداینایومًیشودارسالپیامکقالبدراستشدهمعرفیسیستمبهپیًشترکههمراهیشمارهبرایکدی
دریافتکاربرگوشیرویشدهنصباپلیکیشنتوسط

http://www.omidfadavi.me/
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کدستاعبوررمزهمانمعموالکهاولگامبرعالوهاستالزمسامانهامکاناتازاستفادهوورودبرایکهمًیشود
.شودواردمربوطهبخشدرنیزدریافتی

2020السدرکوینبیتافزاریسختهایپولکیفبهترین:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
کدامند؟

Googleافزارنرمتوانیدمیقابلیتاینازاستفادهبرای AuthenticatorازاستفادهباوکردهدانلودراQR

.کنیداندازیراهراقابلیتاینسایتتوسطشدهارائهکد

.ایدکردهواریزراآنهاباراولینبرایکهاستروندیمشابهشماوجوهبرداشتروند

راشتبردابراینظرموردرمزارزلیست،ازوکنیدکلیکپولکیفرویصفحهباالیراستسمتگوشهدر
.کنیدانتخاب

دگویمیآنکردنبرجستههنگامکهکنیدانتخابباالسمتبهقرمزفلشیکباراقرمزبادکنک
“Withdraw”.

سپسوکردهواردرادلخواهمقداروگیردانجامواریزآنبهخواهیدمیکهدیگریپولکیفآدرس
Withdrawبزنیدرا.

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/best-bitcoin-hardware-wallets/
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معایبومزایا

مزایا

ارزهایازبزرگیمجموعهوآیدمیحساببهجهاندرهاصرافیترینامنوپایدارترینازیکیبریتکس
.کندمیدیلتبانتخابیهایپلتفرمترینمحبوبازیکیبهراآنودارداختیاردرخودانتخاببرایرادیجیتال

.استکپارچهیمبادالت،بینسوئیچایجادخود،رقبایبهنسبتآشناکاربریتجربهباایمنکامال پلتفرمی

.دکنمیجلباستعدادبابازرگانانودهندگانتوسعهازایمجموعهازراخوددانشوتجربهبریتکس

معایب

.دهیدارائهطوالنیکمیانتظارمیزانبافرمیبایدآمریکایی،دالرخریدوتجارتبهدسترسیبرای

.استنیازمورددالر1000حداقلکنیددالرازاستفادهبهشروعبتوانیداینکهبرای

ایجادبهمایلکهیکسانبرایتواندمیامراینکهباشیدصرافیتصمیماتمنتظروکنیدتهیهفرمیکبایدشما
.اشدبداشتههاییهزینههستندسریعصورتبهموقعیتیکدرگرفتنقراروجدیدکاربریحسابیک

http://www.omidfadavi.me/
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بندیجمع

وکوینیتببارامعامالتاززیادیتعدادکهاستارزدیجیتالهایصرافیبزرگترینازیکیبیترکس
راهاترینمحبوبتاهاجدیدترینازدیجیتالارز250تقریباصرافیاین.دهدمیانجاماتریوم
اینزاغیربه.دهدمیانجامرامعماالتازباالییبسیارحجمروزههمهصرافیاین.کندمیمبادله

معامالتیکارمزدهای.استایمرحلهدوهویتتأییدباخوبیبسیارامنیتدارایبیترکسصرافیها،
همبازموارداینتماموجودبااما.استمناسبهابرداشتواستارزهرخریدمبلغاز0.25٪

هاییصرافیونیستقبولقابلایحرفهتریدهایبرایصرافیاینهایقابلیتوخدمات
.دهندمیترجیحرابیتمکسوبایننسمثل

https://www.coindesk.com/

https://www.cryptowisser.com/exchange/bittrex

http://www.omidfadavi.me/
https://www.coindesk.com/learn/trading-101/how-to-trade-crypto-on-bittrex
https://www.cryptowisser.com/exchange/bittrex/
http://binance.com/
http://bitmex.com/

